
 
AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS 

Luiz Rodolfo Annes lança livro que compila 15 anos de produção artística na "Quarta 

Gratuita" do MON 

 

A programação desta semana do Museu Oscar Niemeyer 

(MON) conta com lançamento especial: "Tudo Pra Você", 

livro que reúne cerca de 150 desenhos e textos feitos 

durante 15 anos de produção pelo desenhista e escritor Luiz 

Rodolfo Annes. Nesta Quarta Gratuita (18), a partir das 18h, 

a obra será lançada no miniauditório do MON, com sessão 

de autógrafos e bate-papo do autor com o escritor Ricardo 

Corona, que assina a crítica sobre o livro. 

 

"Tudo Pra Você traz as vinte principais séries e textos que 

fiz entre 2000 e 2015. Fiz um cálculo aproximado: nesse 

período, com pelo menos um desenho por dia, minha produção foi em torno de 5 a 7 mil desenhos. São 

interligados aos textos, não consigo vê-los separados, são entrelaçados, como uma teia", explica 

Annes.  

 

Lançado pela Editora Medusa, o projeto foi aprovado no edital de 2014 do Programa Estadual de 

Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Paraná. 

Com captação em 2017, o livro tem patrocínio da Copel e será distribuído gratuitamente no dia do 

lançamento. 

 

HQs e pequenas narrativas 

Annes conta que suas referências como desenhista incluem HQs, desenhos animados e vídeo games. 

"Vai além da formação clássica que tive quando iniciei minha trajetória artística na Embap (Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná), quando me encontrei na linguagem do desenho. Gosto muito dessa 

característica da urgência, da velocidade de uma ideia que precisa ser fixada antes que se perca", 

analisa. 

 

Entre as temáticas de suas séries de textos e desenhos estão o sonho, a solidão, a relação do eu e do 

outro, as paisagens, o corpo e um pouco de seus aspectos de erotismo e sexualidade. "As narrativas 

são meio fragmentadas e interrompidas, que vou complementando ao longo dos anos. Sempre que 

surgem novas ideias, acabo voltando naquelas séries com novos desenhos ou desdobramentos dos 

personagens, situações que acho importantes dar sequência. Acaba ficando um processo mais amplo", 

pontua o autor. 

 



 
AÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS 

Quarta Gratuita 

Nas quartas-feiras, a entrada no MON é sempre gratuita, no horário de visitação normal, das 10h às 

18h. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.  

 

Lançamento de "Tudo Pra Você", livro de Luiz Rodolfo Annes 

Miniauditório do MON 

Quarta-feira 18 de abril de 2018, das 18h às 21h 

Entrada franca, com distribuição gratuita do livro 

 

Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999) 

Quarta Gratuita: Entrada franca das 10h às 18h 

Retirada dos ingressos até 17h30 
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